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WERKPLAATSREGLEMENT WERKHUIS
AFDELING MECHANICA en LASAFDELING

De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en
werken. Zij treft dan ook maatregelen betreffende onder meer brandpreventie,
brandbestrijding en evacuatie. Zij zorgt voor veilige elektrische installaties en voor EHBOvoorzieningen.
Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de
veiligheid op school te bevorderen.
De school doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden of op te sporen. Het is
eenieders taak om deze te signaleren.
De school dient ook heel wat te doen als onderdeel van het milieu en iedereen is erbij
gebaat dat alle personen ook op school milieubewust leven.
Onze school wil kwaliteitsonderwijs bieden en daarom zal je leren werken volgens de regels
van goed vakmanschap en daarbij behoort ook de naleving van de veiligheids- en
gezondheidsvoorschriften.

1. VERPLAATSING NAAR DE WERKPLAATS
Stilte vanaf het tweede belteken.
De leerlingen gaan per werkplaatsgroep, onder begeleiding van de leraar, in stilte naar de
werkplaats.

1. TOEGANG TOT DE WERKPLAATS
De werkplaats is enkel toegankelijk onder begeleiding van de leraar.

2. IN DE WERKPLAATS
Vermijd onnodig spreken en lawaai.
De leerlingen verlaten hun werk post of de werkplaats niet zonder toelating van de leraar.
Vermijd nutteloze verplaatsingen voor het bijhalen van gereedschap en grondstoffen.
Gereedschap wordt niet meegenomen op de speelplaats.

3. IN DE WERKPLAATS UIT TE VOEREN OPDRACHT
De leraar geeft de uitleg en de opdrachten. De werkopdracht wordt ingeschreven in de
schoolagenda.
De technisch adviseur - coördinator beslist of werk voor derden mag uitgevoerd worden.

4. ARBEIDSKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Vanaf het derde jaar draagt iedereen de voorgeschreven overall. De naam van de leerling
en het embleem van de school staan op de linkerborstzak van de overall.
Gebruik steeds de aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen indien dit vereist is:
veiligheidsbril, slijp- of stofbril, gehoorbescherming, veiligheidsschoenen, haarnetje.
Bij lange haren is het dragen van een haarnetje verplicht bij boren, frezen, draaien, enz.
Het gebruik van een veiligheidsbril is verplicht bij het werken met machines. Het niet
dragen van de veiligheidsbril zal gesanctioneerd worden.

In de werkplaats zijn veiligheidsschoenen verplicht.
Bij lange haren is het dragen van een haarnetje verplicht bij boren, frezen, draaien, enz.
Het is verboden ringen, oorringen, kettingen of halssnoeren te dragen in de werkplaats.

5. TOEGANG TOT HET MAGAZIJN VAN DE AFDELING
Enkel de door de leraar aangeduide magazijnier heeft toegang tot het magazijn.
Gereedschappen worden enkel meegegeven met een leerling of leraar indien deze zijn
persoonlijke jeton afgeeft aan de magazijnier.

6. TOEGANG TOT HET IJZERMAGAZIJN


Enkel de leraar is bevoegd tot het betreden van het ijzermagazijn.

7. ORDE EN NETHEID
Ordelijk en methodisch werken zijn onderdeel van vakmanschap.
Het reinigen van de werkpost en de onmiddellijke omgeving ervan gebeurt na iedere
werkbeurt. Alle afval wordt opgeruimd en naar de daartoe bestemde plaatsen gebracht.
De ingangen van de werkplaatsen en de doorgangen worden steeds vrijgehouden.

8. HYGIËNE

1.1. EETVERBOD
Het is verboden om te eten in de werkplaats

1.2. WASSEN VAN DE HANDEN
Iedereen zorgt voor zuiver en aangepast wasgerief en wast zijn handen na elke werkbeurt.
Er wordt zuinig omgesprongen met de zeep, die de school ter beschikking stelt.

9. E.H.B.O.

1.3. OPTREDEN BIJ ONGEVAL
Laat elke kwetsuur verzorgen in de werkplaats en laat ernstiger kwetsuren of aandoeningen
behandelen op de centrale EHBO-post (secretariaat), in dit geval wordt de leerling begeleid
door een leerkracht of een medeleerling die door de leerkracht is aangeduid.

1.4. RESPECTEREN VAN EHBO-MATERIAAL
Draag zorg voor het EHBO-materiaal dat in de werkplaats aanwezig is en gebruik dit enkel
voor het doel waarvoor het bestemd is.

10.

BRANDPREVENTIE EN OPTREDEN BIJ BRAND

1.5. OPTREDEN BIJ BRAND
Zorg dat je op de hoogte bent van de instructies voor optreden van brand en volg deze op
wanneer het nodig zou zijn.

1.6. BRANDPREVENTIE
De overheid verbiedt het roken in lokalen van de school waar leerlingen vertoeven. Denk
erom dat roken ook verboden is omwille van de brandveiligheid.

1.7. EERBIEDIGEN VAN DE BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN
Eerbiedig de inspanningen die de school doet om er voor te zorgen dat er voldoende
blusmiddelen zijn. Denk er aan dat deze ook nodig kunnen zijn om je eigen veiligheid te
verzekeren.

11.

VEILIG WERKEN

1.8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Bij machines en installaties behoort een veiligheidsinstructiekaart. De school brengt deze
niet enkel aan omdat dit verplicht is maar ook omdat zij noodzakelijk zijn om je eigen
veiligheid te verzekeren.

1.9. GEBRUIK VAN COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN
Collectieve beschermingsmiddelen mogen nooit weggenomen worden of overbrugd. Een
echt vakman weet dat de tijd die je zou “sparen” niet opweegt tegen het verhoogd risico.

1.10.

INDIVIDUELE BESCHERMINGSMIDDELEN

Het gebruik van individuele beschermingsmiddelen is verplicht wanneer je werkzaamheden
risico opleveren voor je ogen, je voeten, je hoofd of je handen.

1.11.

TILLEN VAN LASTEN

Lasten dienen verplaatst te worden volgens de regels van de kunst, eventueel mits gebruik
van de beschikbare hulpmiddelen.

1.12.

GEBRUIK VAN DE NOOD-STOP

Vergewis je er altijd van dat je weet waar de noodstoppen zich bevinden op de machines in
je werkplaats, zo kan je optreden als het nodig is.

1.13.

GEBRUIK VAN PERSLUCHT

Gebruik geen perslucht voor reiniging van machines of kleding.

1.14.

VERBOD VAN SPELLETJES EN GRAPPEN

In de werkplaats wordt ernstig gewerkt, spelletjes of grappen die gevaar opleveren voor
leerkracht of medeleerlingen zijn helemaal uit den boze.
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Beste leerling,
Dit werkplaatsreglement voor werkhuis mechanica en lasafdeling is een aanvulling van het algemeen
schoolreglement. Het moet gezien worden als een hulpmiddel in uw opleiding tot een volwaardig
vakman.
Als iedereen zich aan bovenstaande punten houdt en zijn verantwoordelijkheid daaromtrent op zich
neemt, werken we allen in een goede en veilige werksfeer. We rekenen er dan ook op dat je kennis
genomen hebt van deze verschillende punten en deze zult toepassen.
Bij niet naleven hiervan zullen er sancties , gaande van vermaning tot schorsing en zelfs uitsluiting,
getroffen worden.
Beschadigingen door onverantwoord en (of) ondoelmatig gebruik moeten vergoed worden.
Naam leerling: ………………………………………………………………………….

Klas: ……………
ONDERGETEKENDE ................................................................................................
verklaart hierbij het bovenstaande werkplaatsreglement van 3 pagina’s gelezen te hebben en dit ook te
zullen toepassen.
Te ..................................................................., de .............................................
De leerling,

De Ouders,

